Serwohydrauliczny system testowy MTS Landmark –
model 370 w konfiguracjach podłogowych

l

Nowa wysoko wydajna platforma wyznacza nowy standard konfigurowalności,
ergonomii i prostoty obsługi
Serwohydrauliczny system testowy MTS
Landmark™ stanowi kolejny kamień milowy
w długiej historii innowacyjności i wiodącej
pozycji firmy MTS na rynku badań
materiałowych. System MTS Landmark
— udoskonalona wersja najczęściej
stosowanej na świecie serwohydraulicznej
technologii badań materiałowych
— zapewnia dokładność, powtarzalność
i elastyczność niezbędną, by sprostać
pełnemu wachlarzowi wymagań stawianych
przez statyczne i dynamiczne badania
materiałowe w szeregu branż — tak teraz,
jak i w przyszłości.
Podłogowe modele 370.10, 370.25 i 370.50
systemu MTS Landmark są dostępne
w konfiguracjach o maksymalnych
możliwościach siłowych, odpowiednio:
100, 250 i 500 kN.  Umożliwiające
przeprowadzenie precyzyjnych i
powtarzalnych badań wytrzymałości,
wzrostu pęknięć zmęczeniowych, zmęczenia
nisko- i wysokocyklowego, a także
odporności na pękanie modele nadają
się idealnie do badań niewielkich
komponentów oraz szerokiego wyboru
materiałów, takich jak aluminium,
kompozyty, stal, superstopy i inne.

Legendarna wydajność MTS
System MTS Landmark łączy wszystkie
cechy wpływające na wydajność, z których
słyną systemy do badań materiałowych
MTS w nowej, niezwykle sztywnej,
ergonomicznej i łatwej w obsłudze ramie
obciążeniowej.
Sprawdzona technologia serwohydrauliczna

Nowe systemy MTS Landmark
wykorzystują najnowsze zdobycze
opracowanej przez MTS technologii
serwohydraulicznej, w tym:

• Nowo zaprojektowane ramy obciążeniowe
MTS 370 o niezwykle sztywnych i lekkich
trawersach z wysokimi częstotliwościami
naturalnymi i precyzyjnie obrobionymi
kolumnami gwarantującymi dokładne
osiowanie.
• Przystosowane do pracy w warunkach
obciążeń siłowniki MTS, wykorzystujące
najlepsze w swojej klasie komory

obciążeniowe, niskotarciowe łożyska
pierścieniowe i montowane współosiowo
czujniki przemieszczenia.
• Niestwarzające problemów w obsłudze
moduły zasilania hydraulicznego
SilentFlo™ — wystarczająco ciche,
aby umieszczać je bezpośrednio w
laboratorium.
• Nowa rodzina rozdzielaczy hydraulicznych
z płynną regulacją ciśnienia (57, 114, 228,
684 l/min) z pięciogniazdowymi serwozaworami, miejscową, proporcjonalną
kontrolą ciśnienia hydraulicznego,
sprzężonymi akumulatorami i
trójpozycyjnym sterowaniem ciśnieniem
(wył./niskie/wysokie).

Kontroler FlexTest®

Uniwersalne kontrolery cyfrowe FlexTest
SE, FT40 i FT60 zapewniają elastyczność
potrzebną, by zaspokoić pełne spektrum
potrzeb badawczych i dostosować się do
wzrastających wymagań i standardów.
Skalowalne i łatwe w użyciu kontrolery FlexTest zapewniają bardzo szybką
pętlę sygnałową, gromadzenie danych,
programowanie funkcji i komunikację z
przetwornikami wymagane do niezawodnej
pracy przy wielokanałowych i wielostanowiskowych badaniach materiałowych.
Wiodące w branży oprogramowanie MTS

System MTS Landmark wykorzystuje
oprogramowanie TestWorks®,
MultiPurpose TestWare® oraz MTS
Fatigue & Fracture, aby zapewnić definicje
badań, ich przeprowadzanie i generowanie
raportów dla praktycznie wszystkich typów
badań materiałowych.
Bezkonkurencyjny serwis i pomoc
techniczna firmy MTS

Spośród wszystkich usługodawców na polu
rozwiązań do badań materiałowych MTS
zatrudnia najbardziej doświadczonych pracowników działów obsługi, pomocy technicznej i doradztwa. Ten zespół o światowym
zasięgu działania oferuje pełny wachlarz
usług zarządzania cyklem użytkowania
maszyn, aby zwiększyć korzyści z inwestycji
w system MTS Landmark, i pomóc w jak
najszybszym spełnieniu specyficznych
wymagań badawczych.

Innowacyjna
cylindryczna konstrukcja
W systemie MTS Landmark
zastosowano cylindryczny układ
ramy obciążeniowej, który zapewnia
zwiększoną sztywność, osiowość i
łatwość obsługi, w efekcie zwiększając
wydajność pracy i minimalizując
czas przestoju.
Zintegrowana belka siłownika

Cylindryczna konstrukcja integruje
przystosowane do pracy w warunkach
obciążeń siłowniki MTS z trawersą ze
stali lanej, tworząc zintegrowaną belkę
siłownika. Minimalizuje to liczbę

pomiędzy cylindrem siłownika a
pokrywkami końcówek gwarantują
niezwykle dokładne i spójne osiowanie
przez cały czas użytkowania systemu,
zwiększając ogólną niezawodność
siłownika i eliminując konieczność
kalibracji osiowania po okresowych
przeglądach konserwacyjnych.

potrzebnych połączeń, dzięki czemu
ramę cechuje najwyższa niezawodność
oraz wysoka sztywność osiowa i
poprzeczna. Łatwy dostęp do obu
stron cylindra pozwala na szybką
i wydajną obsługę serwisową.
Zintegrowana belka siłownika
umożliwia łatwe przygotowanie
konfiguracji z siłownikiem
montowanym na trawersie, aby uzyskać
taki sam poziom wydajności i łatwość
serwisowania w zastosowaniach
wymagających umieszczenia
siłownika nad przestrzenią testową.

Bezpośrednie gniazda siłownika

Montaż serwozaworów bezpośrednio
na zintegrowanej belce siłownika
zmniejsza straty ciśnienia, zwiększając
wydajność dostarczania mocy
hydraulicznej. Jednopłaszczyznowy
interfejs zapewnia wysoką integralność
połączeń z nową rodziną wydajnych
rozdzielaczy hydraulicznych.

Pilotowane pokrywki końcówek

Precyzyjnie obrobione połączenia
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Siłownik zintegrowany z trawersą

Specyfikacja ramy obciążeniowej model 370
Nowe podłogowe ramy obciążeniowe model 370 są dostępne w trzech różnych modelach umożliwiających skonfigurowanie
szeregu opcji parametrów wydajności hydraulicznej, siły i suwu siłownika. Modele 370.10 i 370.25 są dostępne w wariantach
o standardowej lub zwiększonej wysokości. Wszystkie ramy obciążeniowe modelu 370 są dostępne w konfiguracjach z
siłownikiem zintegrowanym z podstawą ramy lub trawersą.

Specyfikacja
ramy obciążeniowej

MODEL

Element Jednostki
diagramu		

370.10

370.25

370.50

Zdolność siłowa
(mierzona siła dynamiczna)
Dostępne
wskaźniki siły siłownika

kN
(kip)
kN
(kip)

Siłownik
zintegrowany
z podstawą
100
(22)
15, 25, 50, 100
(3,3, 5,5, 11, 22)

Siłownik
zintegrowany
z trawersą
100
(22)
15, 25, 50, 100
(3,3, 5,5, 11, 22)

Siłownik
zintegrowany
z podstawą
250
(55)
100, 250
(22 , 55)

Siłownik
zintegrowany
z trawersą
250
(55)
100,250
(22, 55)

Siłownik
zintegrowany
z podstawą
500
(110)
250 , 500
(55 , 110)

Siłownik
zintegrowany
z trawersą
500
(110)
250, 500,
(55 , 110)

Suw dynamiczny

mm
(cale)

100, 150, 250
(4, 6, 10)

100, 150, 250
(4, 6, 10)

150, 250
(6, 10)

150, 250
(6, 10)

150
(6)

150
(6)

Min. przestrzeń testowa w pionie*
— standard

A

mm
(cale)

250
(9,8)

180
(7,1)

450
(17,7)

380
(15,0)

645
(25,4)

560
(22,0)

Maks. przestrzeń testowa w pionie*
— standard

A

mm
(cale)

1390
(54,7)

1320
(52,0)

1810
(71,2)

1740
(68,5)

2295
(90,4)

2210
(87,0)

Min. przestrzeń testowa w pionie*
— zwiększona wysokość

A

mm
(cale)

755
(29,8)

685
(27,0)

955
(37,6)

885
(34,9)

N/D
N/D

N/D
N/D

Maks. przestrzeń testowa w pionie*
— zwiększona wysokość

A

mm
(cale)

1895
(74,6)

1825
(71,9)

2315
(91,1)

2245
(88,4)

2800
(110,2)

2715
(106,9)

Wysokość robocza*

B

mm
(cale)

932
(36,7)

900
(35,4)

955
(37,6)

900
(35,4)

930
(36,6)

900
(35,4)

Rozstaw kolumn

C

mm
(cale)

533
(21,0)

533
(21,0)

635
(25,0)

635
(25,0)

762
(30,0)

762
(30,0)

Średnica kolumn

D

mm
(cale)

76,2
(3,00)

76,2
(3,00)

76,2
(3,00)

76,2
(3,00)

101,6
(4,00)

101,6
(4,00)

Szerokość podstawy

E

mm
(cale)

1018
(40,1)

1018
(40,1)

1112
(43,8)

1112
(43,8)

1351
(53,2)

1351
(53,2)

Głębokość podstawy

F

mm
(cale)

698
(27,5)

698
(27,5)

762
(30,0)

762
(30,0)

896
(35,3)

896
(35,3)

Prześwit diagonalny
— wysokość standardowa

G

mm
(cale)

2580
(101,6)

2648
(104,3)

3084
(121,4)

3155
(124,2)

3624
(142,7)

3694
(145,5)

Wysokość całkowita
— wysokość standardowa

H

mm
(cale)

2550
(100,4)

2620
(103,2)

3058
(120,4)

3130
(123,2)

3595
(141,5)

3666
(144,3)

Wysokość całkowita
— zwiększona wysokość

H

mm
(cale)

3055
(120,4)

3125
(123,2)

3563
(140,4)

3635
(143,2)

4100
(161,5)

41,71
(164,3)

N/m
(funtów/cal)

467 x 106
(2,66 x 106)

467 x 106
(2,66 x 106)

473 x 106
(2,7 x 106)

473 x 106
(2,7 x 106)

777 x 106
(4,44 x 106)

777 x 106
(4,44 x 106)

kg
(funty)

635
(1400)

820
(1800)

875
(1925)

1095
(2410)

1570
(3455)

1760
(3875)

Sztywność**
Waga

* Mierzone z całkowicie schowanym tłokiem siłownika.
** Mierzona na typowej wysokości testowej przy zastosowaniu hydraulicznych zacisków testowych i cylindrycznej próbki w kształcie psiej kości.
Typowe wysokości testowe dla poszczególnych modeli:
Model 370.10 = 750 mm (29,5 cala); Model 370.25 = 900 mm (35,5 cala); Model 370.50 = 1250 mm (49,2 cala)

Cechy ramy obciążeniowej model 370

Niezwykle sztywna,
lekka trawersa

Opcjonalne narzędzia osiujące

Opcjonalny ściąg

Automatyczne pozycjonowanie
trawersy
• Cylindry hydrauliczne obustronnego
działania
• Opcjonalne zasilane blokady trawersy
• Ergonomicznie umiejscowione
sterowanie systemem

Zintegrowana belka siłownika
• Szeroki wachlarz wariantów
siły/suwu siłownika
• W pełni przystosowana do pracy w
warunkach obciążeń dynamicznych
• Bezpośrednie gniazda siłownika
• Niskotarciowe łożyska pierścieniowe
• Montowane osiowo czujniki
przemieszczenia
• Pilotowane pokrywki końcówek

Komora obciążeniowa model 661
• Wysoko wydajna,
przystosowana do pracy w
warunkach obciążeń dynamicznych
• Okablowanie zmniejszające
poziom szumu
• Kompensacja temperatury
• Niska histereza
i długoterminowa stabilność
• Współpracuje z wszystkimi zaciskami,
uchwytami montażowymi i płytami
dociskowymi MTS

Akcesoria z rodziny MTS
Zaciski, uchwyty montażowe,
ekstensometry i środowiska testowe
do badań komponentów w zakresie
zmęczenia, zmęczenia termicznomechanicznego, prób przełomu i
odporności na wysokie temperatury
Intuicyjne, scentralizowane
sterowanie
• Łatwo obracające się pokrętła,
przejrzyste, uniwersalne oznaczenia
• Pewne mocowanie próbek
• Sterowanie pozycjonowaniem
trawersy
• Przełącznik ograniczający
prędkość trawersy
• Ergonomiczny pilot

Rozdzielacze hydrauliczne z płynną
regulacją ciśnienia
• Szeroki wybór
poziomów przepływu
• Opcjonalny filtr lokalny
• Ochronna osłona
• Pięciogniazdowe serwozawory
• Układ ograniczający prędkość trawersy
• Opcjonalne sprzężone akumulatory

Precyzyjnie obrobione kolumny
Duże, trwałe powierzchnie
robocze
Inne dostępne opcje
• Osłona obszaru testowego
• Montowany na trawersie siłownik
• Wydłużona pionowa przestrzeń
testowa
• Łożyska hydrostatyczne
• System antyrotacyjny siłownika
• Przetworniki niskosiłowe
• Zintegrowane kontrolery zacisków

Opcjonalna pneumatyczna/
elastomerowa podstawa
tłumiąca drgania

Szeroka i stabilna podstawa

Niezrównana ergonomia
System MTS Landmark zawiera przyjazne
dla użytkownika środowisko badawcze,
przy którego projektowaniu zadbano o
komfort pracy operatora, upraszczając
konfigurację i obsługę badań, przez
co może on bezpiecznie i pewnie
przeprowadzić większą liczbę testów przy
mniejszej liczbie uszkodzonych lub źle
ułożonych próbek.
Intuicyjne, scentralizowane sterowanie

Sterowanie systemu MTS Landmark
zostało zaprojektowane z myślą o
umożliwieniu operatorom
skoncentrowania się na przestrzeni
testowej podczas konfigurowania badań.
Dogodnie umiejscowione eliminuje
potrzebę schylania się i dalekiego sięgania,
pokrętła łatwo się obracają, a ich opis jest
przejrzysty i powszechnie zrozumiały.
Rozbudowane zabezpieczenia

System MTS Landmark zapewnia poziom
bezpieczeństwa przekraczający wytyczne
CE i innych organizacji:

MTS Systems Corporation
14000 Technology Drive
Eden Prairie, MN 55344-2290 USA
Numer darmowy: 1-800-328-2255
Faks: 1-952-937-4515
E-mail: info@MTS.com
www.mts.com
Firma posiada certyfikat ISO 9001

• Zautomatyzowane pozycjonowanie
trawersy zapewnia ścisłą kontrolę nad
jej podnoszeniem i opuszczaniem, aby
zapewnić bezpieczną obsługę i skrócić
czas konfiguracji testów.
• Układ ograniczający prędkość siłownika
kontroluje prędkość siłownika
podczas przechodzenia w pozycję
testową, zapobiegając nieoczekiwanym
ruchom, które mogłyby spowodować
obrażenia operatorów.
• Pewne mocowanie próbek dla górnych i
dolnych zacisków gwarantuje, że próbki
są montowane bezpiecznie i nie będą się
przemieszczać podczas testów.
Wydajna przestrzeń robocza

System MTS Landmark wyznacza
nowy standard komfortu i dostępu do
przestrzeni roboczej:
• Rama obciążeniowa model 370 ma
szeroką podstawę, która umożliwia
operatorom montaż uchwytów i próbek
przy zachowaniu ergonomii.
• Kompaktowy pilot systemu zawiera
przejrzysty wyświetlacz stanu testu

i pozwala na precyzyjnesterowanie
pozycją siłownika, a jego ergonomiczna
konstrukcja umożliwia obsługę przez
operatorów prawo- i leworęcznych.

Uproszczone zamawianie
systemu
System MTS Landmark zapewnia
uproszczoną metodologię
konfiguracji systemu, która umożliwia
szybkie określenie doboru czynników
wydajności, dostępnych opcji
standardowych i akcesoriów testowych
MTS zgodnie z potrzebami i budżetem
programu badawczego.
Dalsze informacje

Lokalny inżynier działu sprzedaży MTS
pomoże Państwu dowiedzieć się, w jaki
sposób konfigurowalny, wydajny system
MTS Landmark pozwala zaspokoić z
nawiązką wszelkie potrzeby w
zakresie statycznych i dynamicznych
badań materiałowych — zarówno teraz,
jak i w przyszłości.

MTS, FlexTest, TestWare i TestWorks są zarejestrowanymi
znakami handlowymi, a MTS Landmark i SilentFlo są znakami
handlowym firmy MTS Systems Corporation na terenie Stanów
Zjednoczonych. Mogą być one również objęte ochroną w
innych krajach. RTM No. 211177.
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